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جميل هالل

�أ�سئلة لمرحلة ما بعد �أيلول
توجه القيادة الفل�سطينية �إلى الأمم المتحدة ،على �أهمية البعد
يناق����ش كاتب المقالة حدود خطوة ّ
الدبلوما�س���ي فيه���ا وبوادر خروجه���ا من الو�صاية الأميركي���ة ــ الإ�سرائيلية ،وذل���ك نتيجة غياب
ا�ستراتيجي���ا مواجهة وطنية موحدة و�شاملة ،الأمر الذي يط���ال �صفقة تبادل الأ�سرى الأخيرة �أي�ض ًا
عل���ى �أهمية ما حققته .وي�ضيء الكاتب على عدد من المب���ادرات الذاتية الفل�سطينية ،ومنها تزامن
مب���ادرة الأمم المتحدة مع �إ�ض���راب الأ�سرى ،وعلى عدد من االحتجاج���ات والخطوات الفاعلة بين
الداخ���ل الفل�سطيني وال�شتات ،والذي يهدف �إلى تعديل مي���زان القوى .كما ت�شير المقالة �إلى ت�شتت
مختل���ف المبادرات المهمة ومحدوديتها �إذا لم ت�ستند �إلى توحيد وطني وم�ؤ�س�ساتي ،و�إن لم ترتبط
بالبعدين العربي والدول���ي المتغيرين .فهذا الواقع يتطلب �إعادة بناء الحركة الوطنية الفل�سطينية
عل���ى �أ�س�س ديمقراطية عبر �إعادة ال�شرعية �إلى كل م���ن الرئا�سة الفل�سطينية والمجل�س الت�شريعي
والمجل����س الوطني الفل�سطيني ،على �أن تترافق ه���ذه الديمقراطية مع برامج وطنية والت�شديد على
التعددي���ة �ضمن الوح���دة ،والتي ال ب ّد منه���ا لت�ستقيم الديمقراطية التمثيلية كم���ا يقترح الكاتب.
وتفت���ح المقال���ة نقا�ش ًا في عدد من المو�ضوع���ات الراهنة والمترابطة مث���ل التمثيل والخروج من
االنق�س���ام واال�ستراتيجي���ا الوطنية الموحدة وحيوية الحركة الوطني���ة بما فيها دور ال�شباب ،وذلك
�ضمن تعدد ق�ضايا فئات ال�شعب الفل�سطيني في الداخل والخارج.

الرواية التاريخية الفل�سطينية
ومطلب ع�ضوية الأمم المتحدة
يمكن ر�ؤية طلب الع�ضوية الكاملة لفل�سطين في
الجمعية العامة للأمم المتحدة في �أيلول�/سبتمبر
الما�ضي ،والذي تقدم به رئي�س اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفل�سطينية ،محمود عبا�س ،من
تحد لموقف الإدارة الأميركية
زاوية ما مثله من ٍّ
لمح �إليه من ا�ستعداد لمواجهة
الراف�ض للخطوة ،وما ّ

*

كاتب وباحث فل�سطيني.

�سيا�سة �إ�سرائيل الراف�ضة لوقف عمليات �سلب الأر�ض
الفل�سطينية وتمزيقها وا�ستيطانها ،والتي ا�ستخدمت
المفاو�ضات الثنائية غطاء لموا�صلة تلك ال�سيا�سة.
وجاء م�سعى الح�صول على ع�ضوية الأمم المتحدة
بعد �أن انك�شف تمام ًا �أن الإدارة الأميركية لي�ست
ضال
ب�صدد ال�ضغط على �إ�سرائيل لوقف اال�ستيطان (ف� ً
عن تفكيكه) ،وبعد �أن ات�ضح �أن �إدارة �أوباما لن
�صرحت به في فترة �سابقة من رف�ضها
تلتزم ما ّ
موا�صلة �إ�سرائيل ا�ستيطانها ،و�أنها انتقلت �إلى موقف
المدافع عن �سيا�سة �إ�سرائيل اال�ستعمارية والعن�صرية.
وقد �أثار طلب ع�ضوية الأمم المتحدة عداء الواليات

مداخل
المتحدة و�إ�سرائيل لأنه �أ�شار �إلى احتمال ا�ستخدام
هذه الع�ضوية للفكاك من احتكار الواليات المتحدة
لموقع المهيمن على مجريات ت�سوية ال�صراع مع
�إ�سرائيل ،ومن قب�ضة مفاو�ضات ثنائية غير مقيدة
ب�أي مرجعية �سيا�سية وقانونية ،ومن خلل فادح في
ميزان القوى لم�صلحة الدولة اال�ستعمارية.
ويمكن قراءة �سردية خطاب رئي�س اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير في الجمعية العامة للأمم
المتحدة من زاوية مدى توافقها مع �سردية الرواية
التاريخية الفل�سطينية منذ النكبة .ولعل الر�ضى
الفل�سطيني العام عن الخطاب يرجع �إلى تلم�س درجة
عالية من التوافق ،لكن الت�أييد ال�شعبي ل�سردية
الخطاب ال ين�سحب بال�ضرورة �إلى المطالب
ال�سيا�سية التي ت�ضمنتها الر�سالة المقدمة �إلى الأمين
العام للأمم المتحدة ,التي تطلب الع�ضوية للدولة
الفل�سطينية على حدود الأرا�ضي الفل�سطينية المحتلة
منذ �سنة  ،1967والتي ال تن�سجم مع جوهر �سردية
ذكر بما تعر�ض
خطاب الأمم المتحدة .فهذا الخطاب ّ
له ال�شعب الفل�سطيني من تطهير عرقي وتمييز
عن�صري واحتالل وا�ستيطان ،و�أعلن نيته التم�سك
بمنظمة التحرير كممثل �شرعي وحيد لل�شعب
الفل�سطيني كله �إلى حين التو�صل �إلى ت�سوية لل�صراع
مع �إ�سرائيل ،ولم يغفل التذكير بحق العودة والحق
في المقاومة ال�شعبية ،كما لم ُيخف التزام محمود
عبا�س (كرئي�س لل�سلطة وللمنظمة ولحركة ''فتح'')
بتطبيق اتفاق الم�صالحة المو ّقع منذ �أيار/مايو
الما�ضي بين حرك َتي ''فتح'' و''حما�س'' (وبمباركة
من بقية القوى ال�سيا�سية الفل�سطينية)� .إن الرواية
التاريخية الفل�سطينية ال تن�سجم مع المطالبة ب�إزالة
الظلم التاريخي الذي لحق ،وال يزال ،بال�شعب
الفل�سطيني عبر �إقامة دولة فل�سطينية على �أقل من
ربع م�ساحة فل�سطين التاريخية مع الإقرار بحق
�إ�سرائيل في الوجود على باقي تلك الأرا�ضي.
وما ي�ستحق المالحظة هو �أن خطاب الأمم
ت�ضمنه من تذكير علني وفي �أو�سع
المتحدة وما ّ
محفل دولي ،بالطبيعة اال�ستعمارية والعدوانية
لإ�سرائيل ولجرائمها المتوا�صلة ،ترافق تقريب ًا مع
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�إ�ضراب للأ�سرى الفل�سطينيين عن الطعام احتجاج ًا
على الإجراءات الإ�سرائيلية التع�سفية �ضدهم ،وكذلك
ما رمزت �إليه عملية تحرير جزء من الأ�سرى
بينت الأحداث
الفل�سطينيين (�صفقة �شاليط) .فقد ّ
الثالثة �أهمية تفعيل دور العامل الذاتي في المواجهة
مع ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ،و�أن تعديل ميزان القوى مع
�إ�سرائيل رهن بتنمية الدور الذاتي واال�ستفادة من
التغيرات المهمة جداً في الو�ضع الإقليمي (العربي
تحديداً) والدولي.

فاعليات من دون ا�ستراتيجيا
لكن الم�شكلة الفعلية في طلب ع�ضوية دولة
فل�سطين في الأمم المتحدة ،كما في �صفقة تحرير
الأ�سرى ،هي �أنهما لم يكونا �ضمن ا�ستراتيجيا
مواجهة وطنية �شاملة ،و�إنما غلب عليهما اال�ستثمار
الدعاوي الف�صائلي وهدف تح�سين ميزان القوى لكل
طرف في مواجهة الطرف الآخر .فقد جرى ت�صوير
كل من الحدثين على �أنه انت�صار تاريخي ا�ستدعى
تنظيم االحتفاالت الخطابية والم�سيرات ال�شعبية
وا�ستنطاق ت�صريحات الم�س�ؤولين ب�ش�أن ما يمثالنه
من �إنجاز ا�ستراتيجي موهوم .فقد ا�ستثمرت كل من
الحركتين (''فتح'' و''حما�س'') الحدثين لترميم
�شعبيتها التي تراجعت بعد �أن �ضجر النا�س من
ا�ستمرار االنق�سام ومن جمود الحالة ال�سيا�سية ومن
عجز الطرفين عن توليد ا�ستراتيجيا �ساعية ب�صدق
لإخراج الحال الفل�سطينية من تهاويها المتفاقم .ولذا
ف�إن كل طرف ا�ستخدم الفعل الذي بادر هو �إليه
لم�صلحة لملمة قواعده التي �أ�صابها الترهل
والخمول ،وللظهور ك�أنه يملك ا�ستراتيجيا فاعلة.
ومن هنا بدا احتفال ''حما�س'' الوا�سع (في قطاع
مما �شابها من
غزة) ب�صفقة التبادل ــ على الرغم ّ
نواق�ص ومالحظات �شملت الموافقة على الإبعاد عن
الوطن ،وا�ستثناء القادة ال�سيا�سيين الأوائل ،والظهور
بمظهر َمن ال يعرف عدد الأ�سيرات الفل�سطينيات في
ال�سجون الإ�سرائيلية ،وغير ذلك ــ باعتبارها ثمرة
من ثمرات ا�ستراتيجيا المقاومة التي تتبناها
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''حما�س'' ،والتي يرف�ضها محمود عبا�س ،وكردة فعل
على تحرك الأخير المنفرد نحو الأمم المتحدة (والذي
لم ي�ست�شر فيه حركة ''حما�س'')ّ � .أما في الجانب الآخر
فقد جرى (في ال�ضفة الغربية) االحتفال بطلب
ع�ضوية الأمم المتحدة من طرف ال�سلطة في رام اللـه
مما يت�ضمنه
كمعركة ا�ستقالل حقيقية (على الرغم ّ
الطلب من مخاوف على م�صير التمثيل الفل�سطيني
ال�شامل ،وعلى حقوق الالجئين ،وتهمي�ش الأقلية
العربية في �إ�سرائيل� ،إلخ) ،مع التلميح ب�أن حركة
''حما�س'' عبر ت�شكيكها في هذا التحرك تناه�ض حلم
الدولة الم�ستقلة.
لعل اال�ستخال�ص الأبرز مما �سبق هو حاجة
الحركة ال�سيا�سية الفل�سطينية �إلى ر�ؤية موحدة
وا�ستراتيجيا موحدة وم�ؤ�س�سات موحدة �إن هي
�أرادت تعظيم فعلها الوطني ،وهي حاجة باتت ملحة
�إلى �أبعد الحدود بحكم المتغيرات العميقة
(والم�ستمرة) التي يعي�شها العالم العربي ،والتي ت�شي
ب�إمكان توليد تحوالت ا�ستراتيجية في ميزان القوى
في المنطقة ،وت�شديد العزلة وال�ضغوط على �إ�سرائيل.
كما �أن ما ي�شهده العالم الر�أ�سمالي الغربي من �أزمة
اقت�صادية بنيوية ي�شير �إلى بداية تحوالت
ا�ستراتيجية في ميزان القوى العالمي ،فنحن �أمام
تحوالت �إقليمية بنيوية ،وبداية تحوالت في مكونات
النظام الدولي ،عالوة على التحوالت في التكوين
ال�سيا�سي داخل �إ�سرائيل .وهذا كله يجري من دون
ح�ضور لحركة �سيا�سية فل�سطينية موحدة قادرة على
القيادة والفعل الوطني.

االنق�سام يغذي غياب المراجعة
النقدية والتخبط ال�سيا�سي
لم تكن خطوة التوجه �إلى الأمم المتحدة ،وال
�سردية الخطاب الفل�سطيني �أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة ،نتيجة بلورة قيادة ال�سلطة/منظمة
التحرير لر�ؤية وا�ستراتيجيا جديدتين لكيفية �إدارة
ال�صراع مع �إ�سرائيل .فمطلب دولة فل�سطينية على
حدود �سنة  1967لي�س جديداً وال يوحي بمراجعة

لعقدين من المفاو�ضات العقيمة التي ت�ضاعف عدد
الم�ستوطنين الإ�سرائيليين خاللها في ال�ضفة الغربية
بحيث �أ�صبح حالي ًا  600.000م�ستوطن تقريب ًا (عدد
�سكان ال�ضفة الغربية الفل�سطينيين يقل عن ثالثة
ماليين) .فمطلب الدولة الفل�سطينية على حدود
الأرا�ضي الفل�سطينية التي احتلت منذ �سنة  1967ال
ينم عن تنامي الإدراك �أن ما جرى ويجري على
ّ
الأر�ض جعله غير قابل للتحقق ،كما �أن تمركز قيادة
�إ�سرائيل بيد �أق�صى اليمين ال�صهيوني العن�صري
�سيعطل �أي م�شروع لدولة فل�سطينية تنال الحد
الأدنى من ال�سيادة واال�ستقالل .طبع ًا ،هناك في
�إ�سرائيل َمن ال يعار�ض ت�سمية الحكم الذاتي على
�أجزاء من ال�ضفة ومعها قطاع غزة دولة فل�سطينية
ما دامت تحت ال�سيطرة الأمنية واالقت�صادية
والع�سكرية الإ�سرائيلية� ،شرط �أ ّال ت�ضم معظم القد�س
ال�شرقية ،و�أ ّال تتم عودة الالجئين (�سوى �أعداد
محدودة جداً) �إلى الأرا�ضي المحتلة منذ �سنة .1948
�إن �أكبر م�ؤ�شر �إلى غياب الر�ؤية لمتطلبات
المنعطف الجديد الذي تعي�شه الحركة الفل�سطينية بعد
ف�شل المفاو�ضات الثنائية التي ُجربت على مدار
عقدين من الزمن ،و�إلى غياب الوعي ب�ضرورة
التفاعل مع الحراك ال�شعبي التحرري في العالم
العربي (والذي �ستبقى نتائجه على الأر�ض ملتب�سة
لب�ضعة �أعوام على ما يبدو) ،يتمثل في الإيهام ب�أن
الن�شاط في المجال الدبلوما�سي (والذي مثلته خطوة
طلب الع�ضوية الدائمة في الأمم المتحدة) هو مدخل
المجابهة مع �إ�سرائيل .فهذه الخطوة ،وفق بع�ض
المحللين ،جاءت نتيجة �ضغوط داخل حركة ''فتح''
على قيادة الحركة (وتحديداً على رئي�س الحركة)
مطالبة بوقف تدهور مكانة الحركة بعد ان�سداد
طريق المفاو�ضات الثنائية .ومهما تكن دوافع
وحيثيات هذه الخطوة (و�أهمها انغالق �أفق
المفاو�ضات الثنائية)� ،إ ّال �إنها لم ت�شكل جزءاً من
ا�ستراتيجيا وطنية �شاملة؛ ا�ستراتيجيا ت�شرك قوى
مكونات ال�شعب الفل�سطيني المتباينة الأو�ضاع
وال�شروط والتطلعات المبا�شرة في ال�ضفة وفي
القطاع وبين الأقلية العربية في �إ�سرائيل وفي

�أ�سئلة لمرحلة ما بعد �أيلول

مناطق ال�شتات والمخيمات والمهاجر ،في �إطار
ن�ضال مت�سق من �أجل حق تقرير الم�صير.
وقد ك�شف غياب ا�ستراتيجيا وطنية ،وب�سرعة� ،أن
خطوة الذهاب �إلى الأمم المتحدة في �أيلول�/سبتمبر
الما�ضي ــ على الرغم مما قد يترتب على هذه
الخطوة الدبلوما�سية من حراك دبلوما�سي يو�سع من
دائرة العزلة على �إ�سرائيل ــ غير قادرة على تفادي
�إف�شال الخطوة في مجل�س الأمن� ،أكان ذلك عبر
نجاح الواليات المتحدة في ال�ضغط على عدد كاف
من الدول الأع�ضاء فيه لحجب �أ�صواتها الم�ؤيدة
للطلب� ،أم عبر ا�ستخدامها حق النق�ض (الفيتو) �ضد
منح الع�ضوية .لكن الأهم �أن هذه الخطوة ،مثلما
يو�ضح ا�ستمرار �إ�سرائيل في �سيا�ستها ال�سابقة ،لم
توقف اال�ستيطان وم�صادرة الأرا�ضي وتهويد القد�س
و�إرهاب الم�ستوطنين .كما �أن �صفقة تحرير الأ�سرى
في ت�شرين الأول�/أكتوبر الما�ضي التي تمت بين
حركة ''حما�س'' و�إ�سرائيل لم توقف ا�ستمرار اعتقال
المنا�ضلين وال قادت �إلى فك الح�صار الإ�سرائيلي عن
قطاع غزة .وهذا ال يلغي �أن ''�صفقة �شاليط'' التي
ترافقت مع �إ�ضراب الأ�سرى الفل�سطينيين عن الطعام
(احتجاج ًا على ممار�سات �إ�سرائيل التع�سفية في
فر�ض العزل االنفرادي والثنائي ومنع �إدخال الكتب
والدرا�سة الجامعية والأطفال من زيارة ذويهم،
وتقييد الأ�سرى في �أثناء الزيارة وغير ذلك) لفتت
االنتباه �إلى ق�ضية الأ�سرى الفل�سطينيين ،ونبهت �إلى
�ضرورة طرح ق�ضيتهم باعتبارهم منا�ضلين من �أجل
الحرية والتحرر.
فق�ضية الأ�سرى لم ُتطرح خالل المفاو�ضات على
اتفاق �أو�سلو بحيث يتم �إطالقهم جميع ًا ،ولم ت�ؤخذ
بعد االتفاق �سيا�سة لمنع اعتقال المنا�ضلين
الفل�سطينيين ،ومنع التعامل معهم ،كما تفعل
�إ�سرائيل حالي ًا ،كمجرمين �أمام الق�ضاء الع�سكري
الإ�سرائيلي ،بد ًال من التعامل معهم ك�أ�سرى حرب �أو
�أ�سرى مدنيين ..كما توا�صل ال�سلطة الفل�سطينية
التن�سيق الأمني مع قوات االحتالل التي ت�ستمر في
اعتقال المنا�ضلين (بما في ذلك داخل المناطق �أ)
من دون �أي رادع �أو جهد ممانع من طرف ال�سلطة.

مداخل

023

ولذا تبرز الحاجة �إلى تدعيم توجه طرح ق�ضية
الأ�سرى الفل�سطينيين على الهيئات الدولية ال�ست�صدار
موقف القانون الدولي من هذا المو�ضوع على غرار
ما حدث ب�ش�أن جدار الف�صل العن�صري ،وال�ستخدام
ق�ضية الأ�سرى ك�إحدى و�سائل تقوي�ض �شرعية
�إ�سرائيل وت�شديد عزلتها الدولية.
لقد ا ُّتخذت خطوة الأمم المتحدة واالنق�سام
الفل�سطيني قائم على الرغم من االتفاق على �إنهائه
ب�سل�سلة من الخطوات تبد�أ بت�أليف حكومة وفاق
وطني وال تنتهي ب�إعادة ت�شكيل و�إجراء انتخابات
رئا�سية وت�شريعية ،و�أُخرى لع�ضوية المجل�س الوطني
الفل�سطيني و�إعادة بناء منظمة التحرير .ولأن
الخطوة تمت من دون مناق�شة مع حركة ''حما�س''
ف�إنها لم ت�ساهم في عملية الم�صالحة الوطنية ،كما
كانت الحال مع ''�صفقة �شاليط'' التي �أنجزتها
''حما�س'' ونفذتها من دون م�شاركة من حركة ''فتح''.
والبع�ض يرى �أن هذه الق�ضية ت�ضع الطرفين على
ي�سهل عملية
م�ستوى واحد ،الأمر الذي ربما ّ
الم�صالحة الوطنية ،لكن هذا المو�ضوع لي�س دقيق ًا
لأن الم�صالحة ت�ستدعي االتفاق على الأهداف
ال�سيا�سية وعلى ا�ستراتيجيا موحدة (بما في ذلك
المقاومة كفعل �شمولي متوا�صل) وعلى �صيغ
الم�شاركة في قيادة الم�ؤ�س�سات الوطنية بعد بنائها.
عالوة على ذلك ،ف�إن �إ�صرار قيادة ال�سلطة/المنظمة
على طم�أنة القيادة الإ�سرائيلية والإدارة الأميركية ال
ي�ساهم في البدء بعملية الم�صالحة ،هذا الإ�صرار
المتمثل في �أن خطوة الأمم المتحدة (وهي ،في جميع
الأحوال ،من�سجمة مع قرار الأمم المتحدة رقم  )181ال
ت�ستهدف عزل �إ�سرائيل ولن ت�شكل عقبة �أمام
المفاو�ضات الثنائية التي يتوا�صل الإ�صرار من جانب
رئي�س اللجنة التنفيذية وال�سلطة الفل�سطينية وحركة
''فتح'' على �أنها اال�ستراتيجيا الوحيدة ،و�أن ال
ا�ستراتيجيا بديلة منها� .إ ّال �إن موقف �إ�سرائيل
والواليات المتحدة من ع�ضوية فل�سطين في الأمم
المتحدة ال يعود �إلى خ�شيتهما من �أن هذا التحرك
�سيف�ضي �إلى قيام دولة ذات �سيادة بين ليلة و�ضحاها،
و�إنما من �أن تقود هذه الخطوة �إلى تدويل الم�س�ألة
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الفل�سطينية ،وبالتالي �إنهاء احتكار الواليات المتحدة
لملف ال�صراع الفل�سطيني ــ الإ�سرائيلي ،والتحرر من
قب�ضة مفاو�ضات تتحكم �إ�سرائيل في حركتها.
�إن القول ب�أن قيادة ال�سلطة/المنظمة لي�س لديها
ر�ؤية �شاملة ووا�ضحة وال ا�ستراتيجيا ن�ضالية
تطرحها على ال�شعب الفل�سطيني داخل فل�سطين
وخارجها ،ال يعني �أن لدى ''حما�س'' ــ التي تحكم
قطاع غزة ــ ا�ستراتيجيا وا�ضحة المعالم� .صحيح �أن
''حما�س'' تقول �أنها ال ترى جدوى من ا�ستمرار
المفاو�ضات الثنائية ،لكن ما تطرحه ال ي�شكل بدي ًال
متكامالً ،ذلك ب�أن رفع �شعار المقاومة من دون
تحديد م�ضمونها و�أ�شكال ممار�ستها في تجمع �أو
مجتمع فل�سطيني داخل فل�سطين التاريخية وخارجها،
ال يفيد في تعبئة جهود الفئات الأو�سع من ال�شعب
الفل�سطيني في كفاحه من �أجل حق تقرير الم�صير.
كما �أن ''حما�س'' لم تنجح ،في جميع الأحوال ،في
تحويل قطاع غزة �إلى �أر�ض محررة تماماً ،و�إلى
نموذج لمجتمع ديمقراطي تعددي متنور ومقاوم� ،إذ
ثمة �ضرورة لتو�ضيح كيف ُتمار�س المقاومة في
التجمعات الفل�سطينية الرئي�سية ،من جانب كل من:
الإ�سرائيليين في قطاع غزة وفي ال�ضفة الغربية؛
الأقلية العربية في �إ�سرائيل؛ فل�سطينيي الأردن (من
غير حملة الجن�سية الأردنية تحديداً)؛ �سكان
المخيمات في لبنان و�سورية؛ باقي الفل�سطينيين في
العالم .فالمقاومة لي�ست فع ًال نخبوي ًا ي�ضطلع به
�أفراد �أو مجموعات بالنيابة عن عموم ال�شعب ،و�إنما
هي فعل �شمولي ي�شارك فيه معظم فئات ال�شعب وفق
متطلبات ال�شرط المو�ضوعي والقدرات الذاتية ،وهو ما
�شهدته �إلى حد كبير المرحلة الأولى من االنتفا�ضة
الأولى� ،أي �أن التجربة ،في هذا المجال ،لي�ست غائبة
عن الحركة الفل�سطينية.

�ضرورات �إعادة بناء الحركة
ال�سيا�سية الفل�سطينية
�إن الحركة الفل�سطينية بتكويناتها الراهنة تواجه
حقيقة ف�شل اتفاق �أو�سلو المدوي في تحقيق �أي

حقوق لل�شعب الفل�سطيني (�أو لأجزاء منه) ،وحقيقة
ف�شل م�شروع �إقامة دولة فل�سطينية على ال�ضفة
والقطاع �إلى جانب دولة �إ�سرائيل .ومن الوا�ضح �أن
الحراك داخل الأمم المتحدة لن يعو�ض عن هذا
الف�شل ،فقد بات ال�سعي لإقامة دولة في ال�ضفة
والقطاع وهم ًا ت�ستغله �إ�سرائيل لموا�صلة ا�ستعمارها
وخلق المعازل لل�شعب الفل�سطيني وفر�ض نظام
التمييز العن�صري (الأبارتهايد) على َمن يقيم في
فل�سطين .ولهذه الحيثيات ،ف�إن المهمة الأولى في
المرحلة الراهنة تتمثل في �إعادة االعتبار �إلى وحدة
ال�شعب الفل�سطيني من حيث �إعادة بناء م�ؤ�س�ساته
التمثيلية الجامعة ،وهي الم�ؤ�س�سات التي جرى
ا�ستبدالها بم�ؤ�س�سات ال�سلطة الفل�سطينية (الحكم
الذاتي على �أجزاء من الأرا�ضي التي اح ُتلت في �سنة
 )1967تحت وهم �أنها ت�شكل نواة التحول �إلى دولة
كاملة ال�سيادة .فال�سلطة لم تتحول �إلى دولة ،و�إنما
انتهى بها الأمر �إلى االن�شطار �إلى �سلطتين
متناف�ستين معوقتين من جانب االحتالل والح�صار،
وغير قادرتين على التوحد في حركة تحرر بر�ؤية
وطنية موحدة تتقوى بالواقع العربي الإقليمي
والدولي المتبلور.
� ّأما الم�شكلة فتكمن في بنية الحركة ال�سيا�سية
الفل�سطينية الراهنة والراف�ضة لإعادة بناء الم�ؤ�س�سة
التمثيلية الفل�سطينية الجامعة التي ت�شكل المركز
القيادي لحركة تحرر فل�سطيني جديدة .ومع �أن
ال�سنة الحالية �شهدت �أنوية ،في الداخل والخارج
الفل�سطينيين ،تطالب ب�إعادة بناء منظمة التحرير
على �أ�س�س ديمقراطية وتمثيلية (لمكونات ال�شعب
الفل�سطيني كافة)� ،إ ّال �إنها خفتت في الآونة الأخيرة
لأ�سباب عدة ،لعل �أبرزها اتفاق الم�صالحة� ،إذ كان
من �أبرز مطالب الحراك ال�شبابي الفل�سطيني �إنهاء
االنق�سام و�إعادة بناء منظمة التحرير على �أ�س�س
ديمقراطية .وقد يعود خفوت الحركة ال�شبابية �أي�ض ًا
�إلى التعبئة الإعالمية التي جرت ب�ش�أن ''ا�ستحقاق
�أيلول'' وهذا �سيتك�شف �سريع ًا جداً .وفي جميع
الأحوال ،ف�إنه ال منا�ص من معاودة الحراك
(ال�شبابي وغير ال�شبابي) من �أجل �إعادة بناء منظمة

�أ�سئلة لمرحلة ما بعد �أيلول

التحرير على �أ�س�س تمثيلية جامعة ،بما في ذلك بناء
االتحادات القطاعية والنقابات العمالية والمهنية
على �أ�س�س تمثيلية لما لها من دور في تنظيم ال�شعب
الفل�سطيني �أفقي ًا وفي تجمعاته الرئي�سية ،ومنح
�شرائحه وتجمعاته �صوت ًا في التعبير عن همومها
وتطلعاتها والدفاع عن م�صالحها.

ال�سلطة وعالقتها بالمنظمة
�إن تحويل بنية الحركة ال�سيا�سية الراهنة �إلى
بنية معوقة للتغيير ،يعود ،في جانب مهم منه� ،إلى
تحول الحركة ال�سيا�سية الفل�سطينية من حركة تحرر
�إلى �سلطة حكم ذاتي تولت ابتالع منظمة التحرير
وتجريدها من دورها التمثيلي العام ،كما �أن ال�سلطة
(على عك�س ما هو مفتر�ض تمام ًا) باتت هي التي
تمول منظمة التحرير وف�صائلها ،الأمر الذي و�ضع
ّ
في يد القائمين عليها القدرة على ا�ستخدام هذا
التمويل �سيا�سي ًا .فقد اختزلت ال�سلطة الفل�سطينية
فل�سطين الجغرافيا ،بحدود ال�ضفة الغربية وقطاع
(ويخ�شى �أن ُتختزل �إلى ما دون ذلك) ،وا�ستثنت
غزة ُ
�أغلبية ال�شعب الفل�سطيني الموجودة في ال�شتات
وداخل فل�سطين المحتلة في �سنة  1948من التداول
في ال�ش�أن الوطني .ومع �أعوام ما بعد �أو�سلو نمت
�شرائح اجتماعية باتت ترى في ا�ستمرارية ال�سلطة
�ضمانة لم�صالحها ومكانتها وامتيازاتها ،وقد امتد
هذا لي�شمل ال�سلطة التي �ش ّكلتها حركة ''حما�س'' في
قطاع غزة ،كما نما ،منذ قيام ال�سلطة ،عدد غير قليل
من المنظمات غير الحكومية ذات التمويل الخارجي،
التي ارتبط ،و�إن جزئي ًا ،مبرر ا�ستمرارها بوجود
ال�سلطة ك�سلطة حكم ذاتي ،والتي تخ�شى بالتالي �أن
تفقد مبرر هذا الوجود �إذا ما انتهت ال�سلطة.
لقد تحولت ال�سلطة ،بحكم حجم العاملين في
م�ؤ�س�ساتها� ،إلى رهينة بيد الممولين بعد �أن �ضمنت
�إ�سرائيل عبر �إجراءاتها الإدارية والأمنية و�سيطرتها
على المعابر وعلى الموارد الطبيعية وحركة ال�سلع
والأ�شخا�ص وعبر تفتيت ال�سوق الفل�سطينية (غزة؛
بقاء ال�سلطة في حالة
القد�س؛ باقي ال�ضفة الغربية)َ ،
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تبعية مالية للتمويل الأجنبي .فقد حرم االحتالل
الفل�سطينيين في ال�ضفة والقطاع من �إمكان تكوين
اقت�صاد قابل للنمو والتراكم ،وبات التمويل ُي�ستخدم،
علن ًا �أحيان ًا ومواربة �أحيان ًا ُ�أخرى ،كقيد على ال�سلطة
كي توا�صل ''عملية ال�سالم'' (�أي المفاو�ضات الثنائية
مع �إ�سرائيل) بغ�ض النظر عن جدوى هذه العملية
وما رافقها من حروب واجتياحات وبناء لجدار
الف�صل العن�صري وتهويد للقد�س وقيود على الحركة
وم�صادرات للأرا�ضي وتكثيف لال�ستيطان وغير
ذلك .بل باتت ال�سلطة م�صدراً للترويج لأفكار
و�سيا�سات ''ا�ست�شراقية'' من نوع �أن بناء م�ؤ�س�سات
الدولة �سيقنع العالم الغربي بجدارة ال�شعب
الفل�سطيني في الح�صول على دولة ،ومن نوع �أن
''التنمية'' (وهي مفهوم ف�ضفا�ض يتغير وفق
تعريفات الم�ؤ�س�سات الر�أ�سمالية الدولية) ممكنة في
ظل ا�ستعمار ا�ستيطاني ع�سكري ووفق توجهات
الليبرالية الجديدة.
هناك حاجة �إلى العودة �إلى مناق�شة فوائد بقاء
ال�سلطة الفل�سطينية وم�ضاره ،بهدف التو�صل �إلى
موقف يحدد � ّإما ا�ستمرارها في�ضع �شروط ذلك ويذكر
مهماتها ،و� ّإما حلها و�إنهاء دورها في تخفيف تكلفة
االحتالل (بل تحويله �إلى ربح �صاف) ،والخال�ص
بالتالي من وهم �أنها قابلة ،في ظل �سيا�سة �إ�سرائيل
المدعومة �أميركي ًا ،من التحول �إلى دولة قابلة
للحياة ذات �سيادة فعلية .ومهما يكن القرار ب�ش�أن
م�صير ال�سلطة ،ف�إن هناك م�صلحة وطنية تق�ضي
بوقف التن�سيق الأمني مع �أجهزة االحتالل وما
يت�ضمنه من �إذالل ومهانة �سيا�سية .و�سواء بقيت
ال�سلطة الفل�سطينية (بوظائف بلدية �أو ب�سلطات
�أو�سع)� ،أو جرى حلها ،فال بد من �أن يتم هذا �أو ذاك
بوفاق وطني ،والأف�ضل �أن يتم ذلك عبر م�ؤ�س�سات
منظمة التحرير بعد تجديدها (بنيوي ًا وبرنامجي ًا
وتمثيلي ًا) كي تمثل جميع القوى ال�سيا�سية الفاعلة
في الحقل ال�سيا�سي الفل�سطيني ،وكذلك التجمعات
الفل�سطينية وفق حجم كل منها الن�سبي .وبالتالي،
ف�إنه لي�س من الحكمة ال�سيا�سية وال من الم�صلحة
الوطنية �أن يو�ضع هدف �إقامة الدولة في موقع
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التعار�ض مع حقوق ال�شعب الفل�سطيني عبر الموافقة
على �شروط وا�شتراطات تجعله قيداً على هذه
الحقوق ،وتحديداً الحق في تقرير الم�صير والحق في
العودة �إلى الموطن الأم.

ال �شرعية لأي من الم�ؤ�س�سات
الفل�سطينية المتحكمة في القرار
الوطني
لم يعد في الحقل ال�سيا�سي الفل�سطيني م�ؤ�س�سات
�سيا�سية تحظى بال�شرعية بمعانيها المتعددة،
فالم�ؤ�س�سة الرئا�سية فقدت �شرعيتها الديمقراطية منذ
بداية �سنة ( 2010موعد انتخابات جديدة وفق
القانون الأ�سا�سي لل�سلطة) ،والمجل�س الت�شريعي فقد
�شرعيته االنتخابية منذ بداية �سنة  2011للأ�سباب
ذاتها ،وبالتالي ،ف�إنه ال �شرعية للحكومة القائمة في
ال�ضفة الغربية (فهي تمار�س باعتبارها حكومة
ت�صريف �أعمال انتهت واليتها) وال لمثيلتها في
قطاع غزة (�أُقيلت ورف�ضت قرار الإقالة)ّ � .أما
م�ؤ�س�سات منظمة الحرير ففقدت �شرعيتها منذ فترة
طويلة ،وما هو موجود �إنما هو لجنة تنفيذية ال
�شرعية لها لأنها لم ُتنتخب من المجل�س الوطني
الفل�سطيني الذي لم يجتمع ب�شكل نظامي منذ اتفاق
�أو�سلو ،كما �أن المجل�س المركزي الذي ُيدعى �إلى
االجتماع بين الحين والآخر ،ال �صالحيات له وال
مبرر لوجوده �سوى توفير التغطية ال�سيا�سية لل�سلطة
بم�شاركة ممثلي ف�صائل منظمة التحرير المتقادمة
جداً ،بل �إن حتى مواعيد انتخاب هيئات محلية
(مجال�س محلية وبلديات) جرى ت�أجيلها �أكثر من
مرة العتبارات تخ�ص واقع االنق�سام ال�سيا�سي ،الأمر
الذي يعني �أن الأبواب �أُغلقت �أمام ال�شعب الفل�سطيني
في اختيار ممثليه وتغييرهم على مختلف
الم�ستويات حيث يمكن ذلك ،وباتت القرارات التي
تم�س الم�صير الوطني والمعي�شي ملك �أفراد ،وبعيداً
عن �أي م�ؤ�س�سات رقابة ومحا�سبة.

اختزال الديمقراطية �إلى انتخابات
دورية وعزلها عن متطلبات �سياقها
ال�سيا�سي
�إن �إنهاء االنق�سام القائم في الحركة ال�سيا�سية
الفل�سطينية له �أهمية خا�صة ،لأن من دونه ي�ستحيل
�إعادة ت�شييد الحقل ال�سيا�سي الوطني على �أ�س�س
ديمقراطية تمثيلية ووطنية ،فهو �شرط �أ�سا�سي
لتهيئة الحركة الفل�سطينية لمواجهة التحديات
الكبيرة التي انك�شف بع�ض معالمها بعد �أيلول/
�سبتمبر الما�ضي عقب البروز المتجدد لمواقف
�إ�سرائيل والواليات المتحدة واالتحاد الأوروبي
واللجنة الرباعية الدولية ،وبعد �أن بان حجم
ال�ضغوط والتهديدات لتغيير الموقف الفل�سطيني
وللحيلولة دون اتخاذ خطوات جادة لتوحيد الحركة
ال�سيا�سية الفل�سطينية ،ودون التقدم بطلب الع�ضوية
للأمم المتحدة.
وما دام اتفاق الم�صالحة يت�ضمن �إجراء
انتخابات عامة لم�ؤ�س�سات ال�سلطة ومنظمة التحرير،
ف�إنه ال منا�ص من تجنب العوامل التي ت�ؤدي �إلى �أن
تكون االنتخابات عالم توليد انق�سامات عمودية في
المجتمع ال�سيا�سي ،كما حدث في �إثر انتخابات
المجل�س الت�شريعي في �سنة  .2006ومن هنا ،ف�إن
ثمة �ضرورة لأن يتم االتفاق الوطني الم�سبق والمعلن
على هدف االنتخابات� ،أكان ذلك للمجل�س الت�شريعي
�أم للمجل�س الوطني ،كما االتفاق الم�سبق والتف�صيلي
والمعلن ب�ش�أن التعامل مع النتائج بغ�ض النظر عن
النظام االنتخابي المعتمد (التمثيل الن�سبي هو
الأف�ضل ل�ضمان التعددية الحزبية وال�سيا�سية) .لكن
الأهم من تنظيم االنتخابات بعد االتفاق على الهدف
منها وعلى الكيفية التي �سيتم التعامل بوا�سطتها مع
نتائجها ،هو �أنها تتم في مرحلة التحرر الوطني
وجزء منها يجري تحت االحتالل و�أجزاء �أُخرى
تعتمد على �شروط دولة م�ضيفة للفل�سطينيين.
وتفقد الديمقراطية وظائفها الرئي�سية �إذا ما
اخ ُتزلت �إلى مجرد انتخابات دورية (من دون التقليل
من �أهميتها) ،وتجاهلت قيم الم�شاركة والم�ساواة
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والحرية والتعددية (الفكرية وال�سيا�سية والحزبية
والأيديولوجية والمذهبية) ،والحق الفردي والجماعي
في تقرير الم�صير .كما �أن ق�ضية ال�شعب الفل�سطيني
ق�ضية وطنية ،والديمقراطية (بالمعنى ال�شمولي)
م�سار �ضروري في عملية �إ�شراك ال�شعب الفل�سطيني
بمختلف تكويناته في الفعل التحرري وفي �إثراء
هويته الوطنية والثقافية ومحاربة ظواهر الت�سلط
والتفرد والإق�صاء.
ونحن بحاجة �إلى الديمقراطية لأن الحقل
ال�سيا�سي الفل�سطيني ــ بعد �أن فقد م�ؤ�س�ساته التي
ا�ستندت �إلى ال�شرعية الثورية والكفاحية ،و�إلى �أ�س�س
احترام التعددية ال�سيا�سية والفكرية والمذهبية ،وتلك
التي ا�ستندت �إلى االنتخابات الديمقراطية ــ لم يعد
يمتلك م�ؤ�س�سات وطنية ذات �شرعية لدى الجمهور
الفل�سطيني ،كما �أنه لم يعد هناك مرجعية مجمع
عليها �أو معتمدة فعلي ًا (فال الميثاق الوطني وال
القانون الأ�سا�سي باتا معتمدين) لتنظيم العالقات
بين قوى الحقل ال�سيا�سي و�أ�س�س حل الخالفات
ضال عن ذلك ،ف�إن الحقل يفتقر �إلى
وال�صراعات .وف� ً
جمع على �شرعيتها ،و�إلى برنامج
قيادة وطنية ُي َ
�سيا�سي ذي قوا�سم وطنية م�شتركة.
ولذا ،ف�إن من الطبيعي والحال هذه� ،أن تفتقر
القوى ال�سيا�سية الفاعلة �إلى ا�ستراتيجيا وا�ضحة
ومقنعة ومتفق عليها ،ولعل هذا ما يف�سر لماذا غاب
الإدراك ل�شروط �إدارة مفاو�ضات هادفة مع االحتالل
على مدار عقدين من الزمن تقريب ًا ،وربما يف�سر لماذا
لم تتوقف �إ�سرائيل عن م�شروعها اال�ستعماري
اال�ستيطاني على الرغم من عقدين من المفاو�ضات
التي ت�ضمنت تنازالت وا�سعة (وفق ما �أظهرت
''الأوراق الفل�سطينية'' الم�سربة)ّ � .أما ''حما�س'' فطرحت
المقاومة كا�ستراتيجيا بديلة من المفاو�ضات� ،إ ّال
�إنها �أغفلت المكونات ال�شعبية والتمكينية لهذه
المقاومة واختزلتها في �شكل واحد �أجبرها في
النهاية على و�ضع قيود �صارمة على ممار�سته تحت
وط�أة االختالل الوا�سع في ميزان القوى الع�سكري مع
�إ�سرائيل .ومن هنا ،ن�ش�أ التخبط في ال�سلوك ال�سيا�سي
من جانب الطرفين المهيمنين على الحقل ال�سيا�سي،
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في ظل انعدام الوزن لطرف ثالث كان يمكن للي�سار
�أن يكونه ،لكنه �أخفق في ذلك.
ومع م�أ�س�سة االنق�سام في الحقل ال�سيا�سي ،ف�إن
هناك خوف ًا حقيقي ًا من �أن يفقد الحقل واحدة من
�أهم مميزاته وهي �سمة التعددية ال�سيا�سية والفكرية
والتنظيمية التي توا�صلت على مدار ثالثة عقود .فقد
برزت في الأعوام الأخيرة في ال�ضفة الغربية كما في
قطاع غزة ،توجهات ت�ست�سهل منح الأجهزة الأمنية
�صالحيات في �إدارة المجتمع في المنطقتين ،وهناك
خ�شية من �أن تقود الم�صالحة بين ''فتح'' و''حما�س''
�إلى نوع من المحا�ص�صة المقيدة للتعددية
والحريات.
�إن ات�ضاح �ضيق �أفق خطوة التوجه �إلى الأمم
المتحدة ،وعقم اعتماد ا�ستراتيجيا قوامها بناء
م�ؤ�س�سات دولة تحت االحتالل والح�صار
كا�ستراتيجيا بديلة من رعاية وتنظيم وم�أ�س�سة
المقاومة ال�شعبية لالحتالل ،يوفران المدخل لك�شف
مخاطر ا�ستمرار المماطلة في �إعادة بناء منظمة
التحرير على �أ�س�س وطنية وديمقراطية تمثيلية تعيد
�إلى ال�شعب الفل�سطيني وحدته الن�ضالية ،وتكون �أداة
ل�صوغ البرامج والخطط التي تخدم ن�ضاله من �أجل
التحرر وحق تقرير الم�صير ،وم�ؤ�س�سة حل الخالفات
وتطوير الخطط واال�ستراتيجيات وفق متطلبات
الن�ضال الوطني.
عالوة على ذلك ،ف�إن المواقف الأخيرة للواليات
المتحدة ،والداعمة بعناد م�ستميت لل�سيا�سة
والممار�سات الإ�سرائيلية ،توفر �ضرورة التخل�ص
نهائي ًا من �أي �أوهام لها عالقة بدور �إيجابي لهذه
الدولة في ن�صرة حقوق ال�شعب الفل�سطيني ،ويكفي
هنا �أن نت�أمل في موقف الإدارة الأميركية من طلب
الع�ضوية لفل�سطين في الأمم المتحدة ولجوئها
المتكرر (�أكثر من �أربعين مرة منذ حرب حزيران/
يونيو � )1967إلى ا�ستخدام حق النق�ض (الفيتو)
لم�صلحة �إ�سرائيل وحمايتها من القرارات الدولية .وال
�أدل على مدى توافقها مع الم�صالح الإ�سرائيلية من
تهديداتها الأخيرة لمنظمة اليون�سكو بحجب التمويل
�إن هي وافقت على قبول ع�ضوية فل�سطين فيها ،من
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�أجل �إدراك مغبة وخطورة الرهان على مواقف
من�صفة منها.
وهذا الواقع المتهافت لم�ؤ�س�سات العمل الوطني
الفل�سطينية ال يعك�س حيوية الوطنية الفل�سطينية
التي نجدها في المجاالت التالية :في الحراك
المحلي المقاوم للجدار واال�ستيطان و�إرهاب
الم�ستوطنين؛ في دور اللجنة الوطنية لمقاطعة
�إ�سرائيل و�سحب اال�ستثمارات منها وفر�ض العقوبات
عليها؛ في الم�ؤ�س�سات القانونية التي تطارد �إ�سرائيل
في المحافل الدولية لمحاكمتها على جرائم حرب
وحقوق �إن�سان بما يجرد �إ�سرائيل من �شرعيتها
الإن�سانية ويزيد في عزلتها الدولية؛ في المخيمات
واللجان المت�شكلة دفاع ًا عن حق العودة ولت�أكيد �أنه
لن يكون هناك ت�سوية من دون االعتراف بهذا الحق؛
في تجمعات ال�شباب في الداخل والخارج؛ في تعدد
المواقع في الإنترنت التي تناق�ش وتبث وتتداول
الأخبار والتعليقات والمقاالت؛ في ارتفاع من�سوب
الن�شاط الثقافي والفني وال�سينمائي بين ال�شباب
وال�شابات داخل فل�سطين وخارجها؛ في توا�صل
تنظيم الندوات التي تجمع بين الفل�سطينيين من
مواقع �سكنية متعددة؛ في تنامي دور الأقلية العربية
في �إ�سرائيل من �أجل حقوقها.

افتقاد الوطنية الفل�سطينية م�ؤ�س�سات
تمثيلية وقيادة
�إن حيوية الوطنية الفل�سطينية وتعبيراتها
المتنوعة ،والإح�سا�س العام بين الفل�سطينيين في
مواقعهم المتعددة بوجود �أزمة قيادة و�أزمة تمثيل،
هما محرك القتحام فئات جديدة من ال�شباب ،في
الداخل والخارج ،حيز الفعل الوطني (ب�أبعاده
الن�ضالية الثقافية والفنية والإعالمية) ،و�سعيها
للتجديد في �أ�شكال الفعل ال�سيا�سي ولغته وتعبيراته.
وقد بد�أ هذا االقتحام قبل تفجر االنتفا�ضات ال�شعبية
العربية �ضد اال�ستبداد والف�ساد ومن �أجل الحرية
والكرامة ،و�إن زادته هذه تحفزاً وا�ستنفاراً.
فاالنتفا�ضات ،وعبر دور ال�شباب المتميز فيها ،تقع

في �صلب �سيرة الن�ضال الوطني الفل�سطيني ،غير �أن
ثقل الق�ضية الوطنية التحررية هو ما يميز ال�شرط
الفل�سطيني من �شروط الثورات العربية ،و�إن كانا
ي�شتركان في ال�سعي من �أجل الحرية والكرامة
الوطنية والم�شاركة الديمقراطية في الحياة
ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية العامة والخال�ص
من الفقر والعوز والبطالة ،وفي معاداة الف�ساد
والتفرد والت�سلط.
لقد تعمق في العقد الأخير �إدراك �أن مرحلة ما
بعد �أيلول�/سبتمبر ،تطرح �ضرورة تمتين ال�صالت
بين مختلف التجمعات الفل�سطينية من جهة ،وبينها
وبين المجتمعات العربية حيث تقيم هذه التجمعات،
من جهة �أُخرى ،ولعل ثمة �أهمية خا�صة يجب �أن
ت�ضطلع بها الفئات ال�شابة ،وهي فئات لي�ست
محدودة الوزن الديموغرافي واالجتماعي والثقافي
لأن بينها َمن يتمتع بمعدالت عالية من التعليم
�سهل من بناء هذه ال�صالت توفر
وي ّ
(والبطالة)ُ .
و�سائل التوا�صل االجتماعي وت�سهيل �سبل التالقي
والتن�سيق لدى منظمات المجتمع المدني ال�سيا�سية
والقطاعية والمهنية والبحثية وغيرها ،فهناك
م�ؤ�شرات �إلى تنامي ا�ستخدام و�سائل التوا�صل
االجتماعي بين ال�شباب ب�صورة خا�صة ،و�إلى تزايد
عدد الندوات والم�ؤتمرات واللقاءات الم�شتركة (على
طر َفي الخط الأخ�ضر مث ًال).
وتهدف هذه المقالة �إلى فتح نقا�ش في ''مجلة
الدرا�سات الفل�سطينية'' ب�ش�أن الق�ضايا التي تناولتها
المقالة ،وق�ضايا عدة لم تتناولها ،لكنها بحاجة �إلى
نقا�ش معمق ،ومنها :موقع الأقلية الفل�سطينية في
�إ�سرائيل في مواجهة م�سعى القيادة الإ�سرائيلية
لفر�ض اعتراف دولي وفل�سطيني بيهودية الدولة
الإ�سرائيلية مع كل ما يترتب على ذلك من تنكر
كامل للرواية التاريخية الفل�سطينية؛ �سبل دعم 0دور
هذه الأقلية في ن�ضالها من �أجل حقوقها القومية؛
�سبل تنظيم حراك في المخيمات الفل�سطينية في
ال�شتات �ضد التعامل الأمني معها ،و�ضد امتهان
حقوقها المدنية والإن�سانية والديمقراطية ،ومن �أجل
تنظيم وتن�سيق تحركاتها لإف�شال �أي م�شروع ت�سوية
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ال ي�ضمن حق العودة؛ �سبل توليد وتعزيز عالقات
(�سيا�سية وثقافية وتكافلية) بين الفل�سطينيين على
جانبي الخط الأخ�ضر ،وفي ال�شتات؛ مناق�شة م�صير
َ
ال�سلطة الفل�سطينية بعد �أن انهار م�شروع حل
الدولتين ،وعالقتها بهيئات منظمة التحرير بعد
�إعادة بنائها؛ �سبل �إعادة بناء منظمة تحرير على
�أ�س�س ديمقراطية وتمثيلية ،و�سبل تنمية مواردها
بعيداً عن المال ال�سيا�سي.
ضال عن ذلك ،ثمة حاجة �إلى مناق�شة واقع
وف� ً
التنظيمات (الف�صائل) ال�سيا�سية في �ضوء انك�شاف
�ضعف بنائها الديمقراطي ،و�إلى �إيجاد ال�سبل لتعزيز
ا�ستقاللها المالي وال�سيا�سي واالبتعاد عن تحويل
�أع�ضائها �إلى م�ستمعين وعلى هام�ش الحياة
ال�سيا�سية ،و�إلى مناق�شة �أ�سباب ترددها في تجديد
هيئاتها القيادية و�إ�شراك ال�شباب والن�ساء في هذه
الهيئات ،كما �أن هناك حاجة �إلى مناق�شة واقع
االتحادات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني
باعتباره مدخ ًال (مع قواعد التنظيمات ال�سيا�سية)
لتوليد تحركات قاعدة �ضاغطة من �أجل بناء جديد
للحركة ال�سيا�سية الفل�سطينية .وفي �سياق هذه
المراجعة النقدية ال يمكن �إغفال مو�ضوع النتائج
ال�سيا�سية التي ترتبت على ا�ستمرار كون اقت�صاد
ال�ضفة الغربية والقطاع تابع ًا لإ�سرائيل ،وما تركه
الح�صار على قطاع غزة منذ �سنة  2006من �آثار
�سيا�سية واقت�صادية ،وما رافق هاتين العمليتين من
ت�شوهات اجتماعية وتهمي�ش بنيوي اقت�صادي ،ومن
اعتماد �سيا�سات اقت�صادية تزيد في التبعية والت�شوه
االجتماعي.
لكن �إعادة ت�شييد الحقل الوطني هو ما ي�ستحق �أن
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يحظى بالأولوية ،وهذا لن يتم من دون م�شاركة
وا�سعة (�سيا�سية وفكرية وثقافية )..من مكونات
ال�شعب الفل�سطيني المتباينة الأو�ضاع والظروف
(وهذا م�صدر قوة كبيرة) .غير �أن �إعادة تهيئة الحقل
ال�سيا�سي الوطني تبقى ناق�صة من دون فهم
متطلبات المرحلة ال�سيا�سية الجديدة التي د�شنتها
االنتفا�ضات ال�شعبية العربية ،والتي ت�ستجلب مواقف
جديدة تجاه �إ�سرائيل ربما تقود ،تحت ال�ضغط
ال�شعبي� ،إلى �إلغاء �أو تجميد اتفاقيات كامب ديفيد
ووادي عربة ،و�إلى تطوير �أ�شكال جديدة لدعم
الن�ضال الوطني الفل�سطيني .وهذه التهيئة بحاجة
�إلى م�شاركة فئات وا�سعة من ال�شباب (المنظم �أو
�شبه المنظم وغير المنظم) ،و�إلى �ضرورة �أن ي�صل
�صوتها كما و�صل �صوت ال�شباب في ميادين
و�شوارع معظم المدن العربية.
لقد �أخذ بع�ض ال�شباب الفل�سطينيين (الحراك
ال�شبابي الم�ستقل مث ًال) في تنظيم �أنف�سهم في
مجموعات ت�ضم عدة انتماءات �سيا�سية وتوجهات
فكرية حزبية وغير حزبية في �أطر م�ستقلة تعمل على
''توحيد جميع المجموعات النا�شطة في مهمات
التحرر الوطني واالجتماعي في ائتالف واحد ''.وهذا
الحراك المذكور دعا �إلى انتخاب مجل�س وطني جديد
لمنظمة التحرير الفل�سطينية يمثل مختلف التجمعات
الفل�سطينية لت�شكيل مرجعية واحدة وموحدة لل�شعب
الفل�سطيني ''وفق ا�ستراتيجيا ن�ضالية جديدة ...تعيد
االعتبار �إلى الرواية الفل�سطينية الكاملة بعدما
تعر�ضت لالجتزاء والتزوير ،وذلك من خالل
الت�أ�سي�س لخطاب �سيا�سي اقت�صادي ثقافي نقدي
ومجابه للخطاب ال�سائد منذ ع�شرين عام ًاn ''.

